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REGIONO PLĖTROS PLANO RENGIMAS
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REGIONINIO PLANAVIMO SCHEMA

NPP X. TIKSLAS Y. TIKSLAS 7. TIKSLAS

X.1 UŽDAVINYS X.2 UŽDAVINYS X.3 UŽDAVINYS Y.1 UŽDAVINYS Y.2 UŽDAVINYS 7.1 UŽDAVINYS 7.2 UŽDAVINYS

PP 1.

X.1 UŽDAVINYS

X ministerija

REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMA 
VRM

LRBP

Y.1 UŽDAVINYS

Y ministerija
PP 2.

X.2 UŽDAVINYS Y.2 UŽDAVINYS

7.1 UŽDAVINYS 7.2 UŽDAVINYS

Y REGIONO PLĖTROS PLANAS

X.1 UŽDAVINYS Y.2 UŽDAVINYS

- Uždaviniai
- Rodikliai regionams
- Išankstinės sąlygos
- Bendra suma regionams

X REGIONO  PLĖTROS PLANAS

Y.1.1 PRIEMONĖ

Y.1.2 PRIEMONĖ

Y.1.3 PRIEMONĖ

Y.1.4 PRIEMONĖ

X.1.1 REGIONINĖ 
PRIEMONĖ

X.2.1 PRIEMONĖ

X.2.2 PRIEMONĖ

X.2.3 PRIEMONĖ

Y.2.1 REGIONINĖ 
PRIEMONĖ

RPT RPT

PRIEMONĖ PRIEMONĖ PRIEMONĖ

PRIEMONĖ

PRIEMONĖ

PRIEMONĖ

PRIEMONĖ

PRIEMONĖ

PRIEMONĖ- Priemonės
- Rezultato ir produkto rodikliai
- Detalizuotos išankstinės sąlygos
- Preliminarios lėšos

- Priemonės
- Rezultato ir produkto rodikliai
- Detalizuotos išankstinės sąlygos
- Preliminarios lėšos

VIENAS LANGELISAsignavimai – visuotinė dotacija

Projektai 
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REGIONO ESAMOS SITUACIJOS 
ANALIZĖ

REGIONO PLĖTROS TIKSLAI IR 
UŽDAVINIAI

PAŽANGOS PRIEMONĖS

Regiono problemų nustatymas
Regiono plėtros tikslai ir poveikio 

rodikliai
Pažangos priemonės aprašymas, 
rodikliai, lėšų šaltiniai, projektų 

atrankos kriterijai, veiklos ir 
projektai

REGIONO PLĖTROS PLANO STRUKTŪRA

Regiono problemų priežasčių analizė

Regiono stiprybių, silpnybių, 
galimybių ir grėsmių analizė

Funkcinių zonų nustatymas

Regiono plėtros uždaviniai ir rezultato 
rodikliai
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Pateikiama regiono pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių situacijos analizė.
Nustatomos pagrindinės regiono problemos, jų priežastys ir sąsajos su Nacionalinio pažangos plano pažangos uždaviniais

Regiono problemų 

nustatymas 

Jei nustačius regiono problemas nustatomos jų sąsajos su NPP uždaviniais, taip pat atliekama problemų giluminė priežasčių analizė

Regiono problemų 

priežasčių analizė

Įvertinamos regiono savivaldybių bendradarbiavimo su kitomis savivaldybėmis (taip pat ir esančių kitame (-uose) regione (-uose)) galimybės 
ir tikslingumas.
Aprašomos ir pagrindžiamos numatomos bendrų veiksmų sritys, funkcinę zoną formuojančios savivaldybės.
Nurodoma, kaip savivaldybių bendra veikla funkcinėje (-ėse) zonoje (-ose) prisidės prie regiono problemų sprendimo ir (jei taikoma) prie NPP 
uždavinių ar jų dalių įgyvendinimo ir jų problemų sprendimo.

Funkcinių zonų nustatymas

REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

SSGG analizė

Aprašoma ir grafiškai pavaizduojama regiono SSGG ryšių schema (sąsajos), nurodant, kaip vienų veiksnių pokyčiai gali paveikti kitus, t. y.
kaip sumažinti silpnybes bei grėsmes arba kaip jų išvengti išnaudojant galimybes, kaip silpnybės turėtų būti paverčiamos stiprybėmis, kaip
grėsmės paverčiamos galimybėmis, stiprybės ir galimybės suderinamos, siekiant mažinti silpnybes
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Regiono plėtros tikslas formuluojamas kaip išspręsta regiono 
lygmens problema, įvardijant konkrečius probleminius aspektus 

Tikslams priskiriamos tinkamų RPP konkrečiam regionui nustatytų 
siektinų poveikio rodiklių tarpinės ir galutinės reikšmės.

Regiono plėtros uždavinys formuluojamas kaip pašalinta 
problemos priežastis (SSGG silpnybė), išnaudojant kitus palankius 
veiksnius (stiprybes, galimybes) arba sumažinant grėsmės poveikį. 

Uždaviniui priskiriami rezultato rodikliai rodo problemos 
priežasties kiekybinį pokytį arba pašalintą problemos priežastį.

TIKSLAI UŽDAVINIAI

REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMAS



6

01 02 03

PAŽANGOS PRIEMONĖS RENGIMAS

SITUACIJOS 
ANALIZĖ IR 

SIEKIAMAS POKYTIS

ALTERNATYVŲ 
ANALIZĖ

GERIAUSIOS 
PRIEMONĖS 

ALTERNATYVOS 
DETALIZAVIMAS

Priemonės poreikis, 
tikslinės grupės ir 
laukiamo pokyčio 

detalizavimas, teritorija 
ir skirtumai

Įgyvendinimo alternatyvos, 
jų palyginimas ir geriausios 

alternatyvos pasirinkimo 
argumentai

Informacija apie projektų 
vykdytojus, jų atrankos 

būdus, analizės metodus, 
rodikliai, finansavimo 

šaltiniai
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MIESTŲ PLĖTRA (5 VP PRIORITETAS)

• Kiekvienam iš dalyvaujančių miestų (kur tinkama – kartu su priemiesčiais) Rengiama
atskira tvarios miesto plėtros strategija, kuri yra laikoma ITI teritorine strategija. 

• Įgyvendinant šias strategijas investuojama į tvarią ir individualizuotą 10-ies regionų 
centrų plėtrą, iš jų 3-jų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) atveju – apimant ir jų priemiesčius. 

• Integruotos miesto (kur tinkama – miesto ir jo priemiesčių) tvarios plėtros strategijos 
rengiamos laikantis pritaikytų miestų vietovėms metodologinio kompleksinių funkcinių 
zonų plėtros projekto metu parengtų rekomendacijų. 

• Tvarios miestų plėtros strategijose numatomi veiksmai įgyvendinami laikantis 
horizontalių tvarumo ir išmanumo principų.

• Strategija tvirtinama atitinkamo miesto ir (kur tinkama) dalyvaujančios (-ių) priemiesčių 
savivaldybės (-ių) tarybos (-ų). Kelių savivaldybių bendrai strategijai įgyvendinti 
sudaromas miesto ir priemiesčių teritorijos savivaldybių susitarimas dėl bendrų 
veiksmų. 
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• Tvarios miestų plėtros strategijos įgyvendinamos kaip ITI, koncentruojantis į 
šiuos iššūkius: 
– tvarų judumą miestuose ir jų priemiesčiuose (transporto srautų reguliavimą, viešojo 

transporto naudojimo skatinimą, multimodalinio transporto plėtrą, judumo įpročių keitimą 
ir eismo saugumo ir tvaraus judumo infrastruktūrą

– Miestų investicinio patrauklumo didinimą, verslo aplinkos gerinimą (fizinės 
infrastruktūros sukūrimą naujoms investicijoms pritraukti ir darbo vietoms kurta)

– Gyvenimo kokybės gerinimą (įskaitant triukšmo, oro užterštumo ir kitos taršos mažinimą, 
žiedinės ekonomikos skatinimą, viešųjų erdvių patrauklumo ir prieinamumo didinimą, 
saugumo, socialinių, kultūrinių, sveikatinimo ir kt. poreikių geresnį tenkinimą, paslaugų 
masto ir prieinamumo didinimą, ypač socialiai pažeidžiamoms grupėms, naujų, 
kompleksinių paslaugų plėtrą ir inovatyvius paslaugų teikimo būdus (kur tinkama –
skaitmeninant)

– Verslo, gyventojų, VVG, nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į miesto problemų 
sprendimą, partnerystės puoselėjimą ir stiprinimą, vietos iniciatyvų rėmimą ir gebėjimų 
stiprinimą, 

MIESTŲ PLĖTRA (5 VP PRIORITETAS)
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FUNKCINĖ ZONA

• Funkcinė zona – dviejų ar daugiau savivaldybių sprendimu 
formuojama administracinėmis ribomis nesaistoma teritorija, 
pasižyminti esamais ar kuriamais ekonominiais ir (arba) 
socialiniais ryšiais viešųjų paslaugų teikimui ir esamos ir (arba) 
būsimos viešosios infrastruktūros objektų steigimui bei 
naudojimui

Vienas iš nacionalinės regioninės politikos uždavinių – didinti funkcinių zonų infrastruktūros ir (ar) paslaugų
tinklo efektyvumą, užtikrinti, kad šia infrastruktūra ir paslaugomis galėtų naudotis visi gyventojai

Funkcinių zonų modelis gali būti taikomas iš esmės visose savivaldybių kompetencijų srityse (viešųjų
paslaugų teikimo, investicijų pritraukimo ir t.t.)
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FUNKCINIŲ ZONŲ MODELIO ĮGYVENDINIMAS

Kiekvienai funkcinei zonai rengiama atskira bendrų veiksmų strategija, kurią patvirtina visų 
dalyvaujančių savivaldybių tarybos ir dėl kurios įgyvendinimo pasirašomas visų dalyvaujančių 
savivaldybių susitarimas

Funkcinės zonos formuojamos, jų strategijos rengiamos savivaldybių iniciatyva ir 
įgyvendinamos veikiant bendrai ir laikantis principo „iš apačios“ 

Veiksmų įgyvendinimo ir koordinavimo pagal patvirtintą strategiją mechanizmas nustatomas 
savivaldybių susitarime dėl bendrų veiksmų įgyvendinimo

Funkcinės zonos apibrėžiamos remiantis šiais kriterijais:
a) faktiškai egzistuojančiais funkciniais ryšiais apibrėžtoje teritorijoje
b) bendromis problemų priežastimis
c) savivaldybių susitarimu dėl bendrų veiksmų įgyvendinimo funkcinėje zonoje
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FUNKCINIŲ ZONŲ VYSTYMAS (5 VP PRIORITETAS)

• Funkcinėse zonose įgyvendinamos bendrų veiksmų strategijos (laikoma ITI 
teritorine strategija) koncentruojamos į šiuos iššūkius:
– Tvaraus, funkcionalaus, integruoto mobilumo užtikrinimą, taip pat investuojant ir į 

geresniam darbo vietų pasiekiamumui, paslaugų prieinamumui, transporto taršos 
mažinimui, geresniam teritorijų junglumui, regionų investiciniam patrauklumui didinti 
reikiamą infrastruktūrą 

– Kokybiškų, inovatyvių, kompleksinių viešųjų paslaugų teikimą (kur tinkama –
skaitmeninant), taip pat investuojant į reikiamą infrastruktūrą, bei efektyvų viešosios 
infrastruktūros valdymą ir naudojimą

– Socialinės įtraukties stiprinimą ir bazinių poreikių užtikrinimą
– Ekonominio potencialo stiprinimą, investicinio patrauklumo didinimą, verslumo ugdymą 

ir verslo aplinkos gerinimą, siekiant kurti naujas geresnės kokybės darbo vietas ir plėtoti 
aukštesnę pridėtinę vertę kuriančius verslus

– Verslo, gyventojų, VVG, nevyriausybinių organizacijų ir kitų partnerių įtraukimą į 
teritorinių problemų sprendimą, partnerystės puoselėjimą ir stiprinimą, vietos iniciatyvų 
rėmimą ir gebėjimų stiprinimą
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


